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F I L M K L U B B E N  R E G I N A

Verksamheten drivs av Aoseums Vänner – en ideell 
förening som bygger på frivilliga krafter. 
Aoseums Vänner har möjlighet att påverka vad som 
sker i huset - konst, musik, teater, film och andra 
berikande händelser och upplevelser. 
Som medlem stödjer du vårt fantastiska Kulturhus och 
verksamheten och får bl.a. rabatt på evenemangen. 
Medlemsavgiften är 150 kr/år och person. 
Anmäl via hemsidan aoseum.se eller 070 -945 03 99. 
Filmklubbens avgift är 160 kr per halvår och 
förutsätter medlemskap i Aoseums Vänner. 
Du kan också anmäla dig genom att sätta in avgiften/-
erna på bankgiro 5065-7311 och fylla i namn, 
adress, telefon och e-postadress och vad betalningen 
avser.

A O S E U M S  V Ä N N E R  
Vallgatan 16, Åhus, 070-945 03 99 

info@aoseum.se, aoseum.se

Alltid på en söndag. Alltid kl 18.

22 januari, Gangsterfilmen (1974) 
En främling steg av tåget 
Regi: Lars G Thelestam, 1tim 35 min 
En amerikansk gangster med svenska rötter, 
Glenn Mortenson, återvänder med två 
kumpaner till ett samhälle i Skåne. Ankomsten 
väcker oro. Filmen är inspelad i Åhus och 
Vitaby, med premiär på biografen Regina i Åhus. 

12 februari, Bränn alla mina brev (2022)  
Regi: Björn Runge, drama, 2 tim  
Triangeldrama i 30-talets Sverige. Översättaren 
Karin Stolpe, gift med författaren Sven Stolpe, 
förälskar sig i den unge Olof Lagercrantz. De 
kärleksbrev de utväxlar bör enligt Karin brännas 
då de skulle kunna vålla alltför stor skada. 

5 mars, Triangle of Sadness  (2022) 
Regi: Ruben Östlund, satir/svart komedi/drama 
2 tim 20 min  
I tre akter skildras olika personer på en 
lyxkryssare. Två representanter för mode-/
skönhetsvärlden bjuds in till de superrika och 
passas upp av osynliga tjänsteandar. Allt 
ställs på ända när lyxbåten går under. 

2 april, Mothering Sunday  (2021) 
Regi: Eva Husson, romantiskt drama, 1 tim 50 min  
En film om omöjlig kärlek mellan 
rikemanssonen Paul och husan Jane. De 
har haft ett förhållande i sju år. En vacker 
vårdag 1924 träffas de en sista gång innan 
Paul ska köra till sin förlovningslunch. 
Denna dag förändras allt. 

16 april Parallella mödrar  (2021) 
Regi: Pedro Almodóvar, drama, 2 tim 
Janis och Ana som är singlar träffas i en 
sjukhussal där de ska föda sina oplanerade 
barn. Den äldre kvinnan ser fram mot barnets 
ankomst. Den tonåriga Ana är rädd och 
osäker. Mellan kvinnorna växer en stark känsla 
som hjälp dem båda. 

7 maj Grandmother   (2021) 
Regi: Matthew J Saville, Drama, 1 tim 34 min 
En pojke, som sörjer sin mors död, kommer 
hem från internatskolan inställd på att begå 
självmord. Han finner sin engelska farmor i 
moderns rum. Farmodern näst intill 
indränkt i gin vägrar att låta sig besegras 
av sin ålder och skröpliga kropp.

P R O G R A M  
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Mer detaljer och aktuell information på 
aoseum.se

Om Aoseum

Onsdag 22 mars kl.19.00 (60 minuter) 

Storstarken med folkviseögonen 
av och med Ingemar 
Carlehed & Dan Hellström 
Med Mobergs egna texter i 
centrum väver vi med 
berättelser, associationer, 
sketcher och massor av 
musik en mångfacetterad 
bild av en stor folkkär 
författare. 
Låter hans konstnärskap visa 
sin giltighet in i vår eggen 
tid. Föreställningen är ett 
underhållande och berikande möte med ett 
författarskap av både kraft och bedd.

I samarbete med



Fredag 27 januari 19.30 
Jazz & Gäst  
Helge Albin altsax & Some Band 

Fredag 24 februari 19.30 
Musik på Aoseum 
Gilbert Holmström tenorsax 
Mathias Landaeus Trio  

Fredag 31 Mars 19.30 
Jazz & Gäst 
Gábor Bolla tenorsax, Some Band 

Torsdag 6 april 19.30 
Skärtorsdagskonsert/Smygvernissage  
Jan-Erik Sääf med gäster 

Söndag 16 april 15.00 
Tribute to the Masters 
Julia Sigova pianokonsert 

Fredag 28 april 19.30 
Musik på Aoseum  
Violet Green 

Fredag 26 maj 19.30 
Musik på Aoseum  
Miriam Aïda med band

Utställningar Föredrag

Och lite till..

Uppge aktuell e-postadress!  
Gå till aoseum.se och… 

…då får du alltid våra utskick

Musik Fri entré

I samarbete med

Kristianstads 
Kommun

Sew även aoseum.se och mejlutskick för mer 
information, samt 
https://www.facebook.com/aoseum 
och 
https://www.instagram.com/aoseum/ 

Vad skulle du vilja se, uppleva och höra?  
Tipsa oss om vad du själv kan göra! 
I vårt fina Kulturhus finns plats och möjligheter för 
spontana infall. 
Allt kan ordnas…nästan! 
Kom igen!

Föredrag 100 kr  
Medlemmar i Aoseums Vänner 80 kr

4 februari - 26 februari 
Öppet: lör - sön 14-16 
Therese Thorgren 
Måleri och teckning 

4 mars - 26 mars 
Öppet: lör - sön 14-16 
”Skaparglädje” 
Brodöserna i Åhus 
Yllebroderi 

7 - 10 april  
Öppet: kl. 10 - 17 
Påskutställning 
Anna Sjölin 
Måleri 

22 april - 14 maj 
Öppet: lör - sön 14-16  
Anders Gyllerfelt 
Måleri 

Alltid vernissage första lördagen kl. 14-16 för 
varje utställning utom Påskutställningen

Onsdag 1 mars kl 19.00 
Konstnärer och författare med 
anknytning till Åhus 
Thomas Kjellgren 
Författare och kulturjournalist 

Onsdag 19 april kl 19.00 
Bilderböcker - Ett samtal med 
2022 års Almapristagare  
Eva Lindström 
Barnboksförfattare och konstnär

Aoseums Vänner Årsmöte 
måndag 27 februari kl. 19 på Aoseum

*

*

*

*

*

    Servering från 18.30  
 Musikkvällarna kostar 250 kr  
 Medlem i Aoseums Vänner eller Blue Bird 200 kr

*
 Boka på info@aoseum.se eller 070-945 03 99
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